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Ηµεροµηνία 19-5-2014
Αρ. πρωτ.: 2072

Προς: κ. ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑ ΚΩΝ/ΝΟ
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
∆ΕΣΚΑΤΗ
51 200 ∆ΕΣΚΑΤΗ

Θέµα: ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α∆ΕΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3
του Ν. 4056/2012 ( ΚΤΗΝΟTΡΟΦΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η
ΕΚ∆ΟΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗΣ Α∆ΕΙΑΣ)

Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4056/2012 (ΦΕΚ 52 Α') «Ρυθµίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις»
2.

Τις διατάξεις της υπ' αρ. Υ1 β/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ 343 Β') Υγειονοµικής ∆ιάταξης, όπως ισχύει κάθε φορά

3. Τους γενικούς και ειδικούς όρους της εθνικής και κοινοτικής νοµοθεσίας σχετικά µε:
•

την προστασία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας

•

την υγιεινή και καλή διαβίωση των ζώων

•

την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων

•

την µέθοδο κατασκευής των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

•

την ιδιοκτησία και τις νόµιµες χρήσεις γης

•

την προστασία των δασών

4. Την υπ' αρ 2072/15-04-2014 αίτηση του Μπρασινίκα Κων/νου του Νικολάου, κατοίκου ∆εσκάτης του
∆ήµου ∆εσκάτης
5. Την υπ΄αρ. 1430/27-03-2014 προσωρινή άδεια εγκατάστασης
6. Την υπ΄αρ. 2270320/14-01-2014 δήλωση αυθαιρέτου
7. Την από 20-3-2014 δήλωση του Μπρασινίκα Νικολάου του Κων/νου ανάληψης τήρησης των προβλεποµένων ΠΠ∆
8. Το υπ αριθµ. 10/2014 πρακτικό γνωµοδότησης της Επιτροπής Σταυλισµού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης αορίστου χρόνου µε τα παρακάτω στοιχεία κτηνοτροφική
εγκατάσταση:
Ονοµατεπώνυµο ή Επωνυµία φορέα : ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Θέση εγκατάστασης: « ΜΕΛΟΒΟ »

Χ = 316875

και Υ = 4416488

∆ηµοτικό διαµέρισµα: ∆ΕΣΚΑΤΗΣ
∆ήµος : ∆ΕΣΚΑΤΗΣ
Είδος και φυλή εκτρεφόµενων ζώων: ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ - ΝΤΟΠΙΑ
∆υναµικότητα κτηνοτροφικής εγκατάστασης:
Σύστηµα εκτροφής:

390

ΕΚΤΑΤΙΚΟ

Κωδικός εγκατάστασης:

ΕL 51350043

2. Η χορηγούµενη άδεια αφορά:
Ποιµνιοστάσιο (Σ1 και Σ2) εµβαδού 498τ.µ. κατασκευασµένο από τούβλα και σκεπή από κεραµίδια,
Αποθήκη (Α1 και Α2) εµβαδού 268 τ.µ. κατασκευασµένο από µεταλλικό σκελετό πλευρές
και στέγη µε λαµαρίνα
Αρµεκτήριο (Αρ1) εµβαδού 126,88 τ.µ. κατασκευασµένο από από µεταλλικό σκελετό πλευρές
και στέγη µε πάνελ
Οικίσκος σταυλίτη (∆1) εµβαδού 35,00τ.µ.κατασκευασµένο από τούβλο και στέγη µε κεραµίδια.

3. Η παραπάνω άδεια εγκατάστασης χορηγείται

υπό τον όρο της τήρησης του ισχύοντος νοµικού

πλαισίου και ανακαλείται στην περίπτωση που διαπιστωθούν παραβάσεις µετά από αυτοψία των
διατάξεων του Ν. 4056/2012 και των κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού ή
παραλήψεις στην τήρηση των όρων και περιορισµών που καθορίζονται µε τις αποφάσεις της ΑΑΑ.

4. Η χορηγούµενη άδεια εγκατάστασης τροποποιείται ή µεταβιβάζεται µε απόφαση της ΑΑΑ και µετά από
σχετική αίτηση του φορέα.

5. Η παρούσα να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Ο ∆/ΝΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ/ΚΗΣ

Νικόλαος Τάκας

